
 

 

 

 

Antidopingplan för Klippans Brottarklubb  

Datum: 2022-10-29 

 
Vi vill att: 

• Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger. 

• Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp. 

• Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av 
förbjudna medel och metoder. 

 

 
Så här gör vi för att förebygga doping i  
 

Idrottsförening: Klippans Brottarklubb 

 
Förebyggande 

• Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs. 

• Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan. 

• Klubbens ledare/tränare gör kunskapstestet på vaccineraklubben.se. 

• Ledare/tränare genomför e-utbildningen Ren Vinnare. 

• Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll” till våra aktiva. 

• Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra kunskapstestet på 
vaccineraklubben.se. 

• Vi ålägger vissa tävlingsidrottare att göra e-utbildningen Ren Vinnare 

• Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen. 

• Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra 
sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners. 

• Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att 
utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se. 

• Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi 
sätter upp i våra lokaler. 

• Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från Antidoping 
Sverige som vi sätter upp i våra lokaler. 



 

 

 

• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping. Denna 
plan består i att antidopingansvarig och en eller två andra representanter 
för styrelsen genomför ett eller flera samtal med den brottare det gäller. 
Vid behov tar vi kontakt med expertis inom Rf. Om misstanken om 
doping bedöms som allvarlig stängs den aktive av från träning och 
tävling i avvaktan på utredning. I sådana utredningar tar vi hjälp av 
expertis från Rf tills vi skaffat oss den kunskap som behövs.  

 
Vi har utsett en antidopingansvarig för dam och herrbrottarna. Mikael 
Pettersson som är tränare i klubben. 
Antidopingansvarig ansvarar för att åtgärderna genomförs. 
 
Kontakt:  
Mikael Pettersson 
Tel: 070-460 24 57 
E-post: pettersson.micke@hotmail.com 
 
 
 
Klippan 2022-10-29  

 

Klippans Brottarklubb  

Styrelsen   
 
Klippans Brottarklubb 
Ängelholmsgatan 4, LGH 1030 
264 33 Klippan 
E-post: klippansbk@gmail.com 
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